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 خالصه

   مقدمه

، تحتانی اندام یسوزش دردهاي به صورت که است یعصب ستمیس يگرفتار ابتید مهم مزمن عوارض ازیکی  

 بهگاهی اوقات  ممکن است  کیابتید ینوروپات.  می کند بروز اندامها دیستال قسمت بی حسی و يپارستز

  .دهد پاسخ  تشنج ضد يداروها از یبعض ای، کیکلیس يتر دپرسانت یآنت و درد ضد يداروها

.است CoQ10 Plus Antiagingاز استفاده دیجد يدرمانها از یکی

  کارروش 

  بیمارستان غدد درمانگاه یا تحقیقات مرکز به که 2 نوع دیابت بیماران بر نگر آینده و pilot به صورت مطالعه این 

ت یابتدا فرم رضا مارانیباز .شد نجاما ،دداشتن شکایت ینوروپات عالئم از و مراجعه 1392 -1391درسال  قائم

 بررسی آنها در عصبی هدایت سرعت و شدند ینه عصبیست معایتوسط همکار نورولوژپس س. آگاهانه گرفته شد

   یلون مطالعه شرکت نموده یمار درایب 32در ابتدا    .روزانه تجویز شد Antiaging coQ10 plusداروي .شد

 و قبل نتایج و بررسی باره دو عصبی هدایت سرعت گیري اندازه ماه 3 از پس . رساندند انیپا هب را مطالعه ماریب 15

.نتایج با آزمون تی بررسی شد  .شد مقایسه باهم درمان از بعد

 نتایج

 آکسونال قرینه حرکتی حسی نوروپاتی به صورت NCVعالیم مورد 4در .گرفتند قرار بررسی مورد بیمار پانزده

 درمان از بعد و قبل NCV نتایج.  داشتند دیشد ینوروپات ماریب 3 و متوسط یعصب يریدرگ نفر 8ودر .بود فیخف

  .)p=006/0( باشد یم درمان از بعد دیشد ینوروپات موارد دار یمعن کاهش دیمو که شد سهیمقا هم با

HbA1C 001/0( بیبترت يدار یمعن زانیم به درمان از بعد ناشتا قندخون و<p (و )024/0=p (دایپ کاهش 

  .نبود دار یمعن )ن ینیسرم و کرات يدهایپیزان لیم(یشگاهیآزما يها ریمتغ ریسا بر دارو نیا اثر.دکردن

  ه گیريجینت

 يا مالحظه قابل به طورو باشد موثر تواند می نوروپاتی عالئم کاهش در AntiagingcoQ10 PLUS داروي  

  . می شود مارانیب يدردها نیتسک سبب

  

   یکدیابتنوروپاتی  ،پارستزي : مات کلیديکل

 بخش محترم پرسنل همکاري واز دارو رایگان تامین ه دلیلب کیش آدونیس دارویی  شرکت از :پی نوشت

. می شود تشکروقدردانی قائم بیمارستان اعصاب
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  و همکاران یرباب ابوتراب                                  در درمان نوروپاتی دیابتی Antiaging COQ10 plus تاثیر داروي - 794

  مقدمه  دیابتیدر درمان نوروپاتی تاثیر داروي

 دراتیکربوه سمیمتابول ختالالتا شامل نیریش ابتید يماریب

 خون قند شیافزا است یسمیپرگلیه آن ارزب نه نشا که تاس دیپیول

 از. می شود ومزمن حاد عوارض به منجر  زمان گذشت با

      که است یعصب ستمیس يگرفتار ابتید مهم مزمن عوارض

.کند مبتال را اتونوم واعصاب یحرکت یحس اعصاب تواند یم

 2و 1 پیت ابتیدرد کننده ناتوان عارضه کی  فرالیپر ینوروپات

 1 پیت در. شوند یم مبتال آن به کیابتید مارانیب×50ات که است

آکسون ازبین رفتنو شروندهیپ آکسونال یآتروف
1

 تر يجد یلیخ

 ینوروپات ابتدا در مارانیب اکثر  ابتید 2و1 پیت در.است

دردناك
2

داکاهش احساس دروب ابدی یم فیتخفبعدا که دارند 
3

    

 مشاهده زین کیابتید يموشها در یمشابه ریس.می شود نیگزیجا

 يبرا که است یوانیح يمدلها انواع از کیابتید موش( می شود

 .)1( رود یم کاره ب ابتید 2 پیت کیفریپر ینوروپات مطالعات

 اندام یسوزش دردهاي به صورت محیطی، اعصاب گرفتاري

 در بخصوص اندامها دیستال قسمت  بی حسی ،يپارستز ، تحتانی

 ومنجر می شود تشدید درشب روپاتینو عالئم.  می کند بروز پاها

 زمان گذشت با.  می شود بیمار آسایش سلب و بیخوابی به

. می شود پاها بی حسی به منجر نهایتا و کرده پیشرفت نوروپاتی

 و مانده خبر بی پا به وارده صدمات از دیابتیک فرد حالت این در

 می شود دیابت کنترل عدم سبب پا در شده ایجاد عفونت و زخم

 در فرد طوالنی شدن بستري به منجر عفونت موارد اکثر در .

  . می شود وي افتادگی کار واز بیمارستان

 یاقدامات و ماریب درد نیتسک شامل کیابتید ینوروپات درمان

  .باشد یم ینوروپات  دیوتشد شرفتیپ از يریجلوگ جهت

 سکیر وحذف خون قند کنترل شامل هیاول اقدامات

 کندتر را ینوروپات شرفتیپ خون قند قیدق میتنظ.فاکتورهاست

 ابدی ینم کاهش ینوروپات به مربوط اتیشکا الزاما یول ،کند یم

 فاکتور سکیر  دیسریگل يتر شیوافزا فشارخون شیافزا. )1(

 گاریوس الکل مصرف.شوند درمان دیوبا هستند ینوروپات دیتشد

 فوالت وB12نیتامیو کمبود وجود  درصورت.  شود قطع دیبا

                                                       
1 Axonal loss
2 allodynia
3 hypoalgesia

.خواهدشد درد نیتسک سبب آنها کردن نیگزیاج

 یناش بیآس معرض در مارانیب نیا يپاها ،یحس اختالل لیدله ب

 آموزش مارانیب رابه يریشگیپ يروشها دیوباباشد یم تروما از

 ای تاول وجود صورت ودر کنند نگاه شانیپاها به دهرروزیبا.داد

  .کنند مشورت معالج پزشک با زخم

 و درد ضد يداروها از ماریب يها سمپتوم کاهش منظوره ب

 نیلیپتیتر ییآم مثل کیکلیس يتر دپرسانت یآنت يداروها

 ضد يداروها از یبعض ای نیتیدولوکس ای نیلیپتینورتر, نیپرامیمیا,

 همه در یول می شود استفاده  نیوکاربامازپ نیگاماپنت مثل تشنج

 از اشین عوارض کاهش و بیمار درد تسکین .ستین موثر موارد

 از یکی.است درمانگر پزشک مشکالت از یکی نوروپاتی

 CoQ10 Plus Antiaging يازدارو استفاده دیجد يدرمانها

 در که است یعیطب ماده کی  CoQ10میکواآنز .است

 در را سلول کهمی شود وتصور دارد وجود سلولها يتوکندریم

 یمهم دیوکاند کندیم محافظت یعیطب ریغ ورشد بیآس برابر

  . باشدیم 2و1 پیت در کیابتید ینوروپات از يریشگیپ يابر

 وگوشت  کامل وغالت یماه در یعیطب ه طورب Q10میکواآنز

organ)( احشا meatsاست يقو دانیاکس یوآنت دارد وجود 

 عوارضورود یم کاره ب ها يماریب از ياریبس درمان يبرا که

 ونیتانسپریه درمان در دارو نیامطالعه چند در.دارد یکم

.)1،2( است بوده موثر پستان و سرطان یپرکلسترولمیوه

 وخواص است شده شناخته دانیاکس ینتآ کیCoQ10 میآنز

 برابر در را ونورونها دارد يانفالماتوار یوآنت ییزا يانرژِ

Apoptosis ینوروپات  درمان در دیوبا کند یم محافظت 

     .)3،7( شود گرفته نظر در کیابتید

 مدت یطوالن استفاده که کردند گزارش 2013 سال در لعهمطا دو

 شروندهیپ کاهش ومانع دارد اعصاب بر یمحافظت اثرCoQ10 از

 ي موشها در کیابتید ینوروپات انیدرجر یعصبونیفونکس

 .)1،2( شود یم 2و1 نوع کیابتید

 نقش ادآز  يها کالیراد جادیا ابتید مزمن جادعوارضیا در

سیدا آلفالیپوییک مثلهادانیکسا یآنت زیتجوو دارند یمهم
4

لفا آو  

توکوفرول
5

 مارانیب در ینوروپات يها سمپتوم کاهش سبب 

                                                       
4 Alpha –lipoic acid
5 Alpha tocopherol
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  حسن احمدنیا و همکاران
 CoQ10 يدارو بیترک در موثر ماده دو نیا ،می شود کیابتید

Plus Antiaging دارند ودوج.  

 CoQ10 Plus Antiaging داروي شناخت بعداز منظور بدین

 تصمیم دارو رایگان ینتام در سازنده شرکت موافقت وکسب

 نیز دیابتیک نوروپاتی درمان در را فوق داروي تاثیر تا ه شدگرفت

 تجربی مراحل دارو این که است تذکر به الزم. شود بررسی

  .است شده عرضه بازار ودر گذرانده را ییابتدا

  

   کار روش

 به مبتال بیماران در نگر آینده و پایلوت به صورت مطالعه این

 یا تحقیقات مرکز به 1392- 1391در سال  که 2 نوع دیابت

 عالئم از و کردند می مراجعه قائم  بیمارستان غدد درمانگاه

 شرکت به لیتما که بیمارانی. شد انجام داشتند شکایت ینوروپات

  . شدند انتخاب راندوم به طور داشتند مطالعه در

دا ماران ابتیازب  .کردند شرکت داوطلبانه نفر 32 بررسی این در

  يماران پرسشنامه ایت آگاهانه گرفته شدو سپس بیفرم رضا

 یت نوروپاتیفیت  مربوط  به کیوشکا يشامل مشخصات فرد

ا داغ شدن ی يواحساس سرد بی حسی ،سوزش ،درد(

را به صورت ذکر اعداد از   ینیم بالیشدت عال ل ویراتکم)پاها

 لوژیست همکارنورو توسط سپس. کردندیان میک تا صد بی

 دستگاه توسط عصبی هدایت سرعت و شده یعصب اینهمع

Nihon Kohden یعصب يریشدت درگ. شد بررسی آنها در 

هدایت عصبی بررسی سرعت يافته هایماران براساس یب
1

توسط  

 تحت NCV انجام از وپس شد يم بندیست تفسینورولوژ

 کپسول 2 روزانه Antiaging coQ10 plusداروي با درمان

 mg 30, coQ10 يحاو کپسول هر( گرفتند رارق ماه 3 مدت به

 mg 100vitamin Eو mg50 alpha –lipoic acid و

 سازنده شرکت توسط مجري درخواست به فوق داروي) باشد یم

 هرماه بیماران .)گرفت قرار بیماران اختیار در رایگان به طور

الزم  .کردند می مراجعه درمان نتایج وگزارش دارو دریافت براي

ماران به روش قبل از مطالعه ادامه یابت بیتذکراست که درمان د به

ن آورنده قند خون ییپا يزان ونوع دارویدر م يرییافت وتغی

                                                       
1 NCV

 لیتکم مجددا پرسشنامه فوق دوره اتمام از پس. داده نشد یمصرف

ان یمانده را به صورت درصد بیم  باقیماران شدت عالیوب

  یقبل ست ین نورولوژتوسط هما یعصب معاینات سپس .کردندیم

 آنها در باره دو عصبی هدایت سرعت گیري اندازه وتکرار 

.شد مقایسه باهم دارو تجویز از وبعد قبل نتایج و بررسی

 مراجعه NCV دوم نوبت انجام يبرا نفر 15 فقط فوق تعداد از

ه ب افراد هیبق وشد یو فقط اطالعات مربوط به آنها بررس کردند

 مطالعه از و نشدند NCVتکرار به یراض ردد ینسب نیتسک لیدل

  .یج با آزمون تی بررسی شدانت . شدند خارج

  نتایج

 این از.گرفتند قرار بررسی مورد بیمار 15 مطالعه این در

 71 تا 45 آنها یسن بودندمحدوده مرد نفر 1 و زن نفر 14تعداد

 سوزن نفرازاحساس12 .بود سال 7/8t2/56 سنی میانگین و سال

 احساس از نفر 8 ،داشتند تیشکا پا ساق و کف شدن نسوز

 یداغ ازاحساس ماریب 4. بودند شاکی پا ساق و درکف سردي

 ناحیه در همه از بیش موارد این. داشتند تیشکا پا کف در دیشد

 4در.  داشت ادامه پا ساق تا موارد دربعضی که بود پا انگشتان

 قرینه حرکتی حسی نوروپاتی به صورت NCVعالیم مورد

 و متوسط یعصب يریدرگ نفرشواهد 8ودر. بود فیخف آکسونال

 درمان از پس  ماه 3. داشتند را دیشد ینوروپات شواهد ماریب 3

 وبهبود راضی درمان نحوه از بیماران اغلبCOQ10 يبادارو

را  به میزان  پاها سوزشکاهش و درد کاهش به صورت کلینیکی

 در درمان از بعد و قبل NCV نتایج. میکردند ذکر % 50-  40

 موارد کاهش دیمو که است شده داده نشان کی شماره جدول

 نظر از تفاوت نیا که باشد یم درمان از بعد دیشد  ینوروپات

  .)1جدول()p=006/0( است بوده دار یمعن يآمار

  درمان از بعد و قبل NCV راتییتغ یبررس -1جدول

  

NCVقبل از درمان

  )درصد(تعداد 

مانبعد از در

)درصد(تعداد 

P

006/0 3%)20( 4%)7/26( درگیري خفیف

11%)3/73( 8%)3/53( درگیري متوسط

1%)7/6( 3%)20( درگیري شدید
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 از بعد و قبل یشگاهیآزما يها ریمتغ راتییتغ یبررس -2جدول  دیابتیدر درمان نوروپاتی Antiaging COQ10 plusاثیر دارويت

  درمان

P –value  ریمتغ  درمان از قبل  درمان بعداز  

024.0  44±199   ناشتا خون قند  88±244

  کلسترول  39±194  33±195  94.0

95.0  27±111  34±111  LDL

415.0  7±47  8±46  HDL

  دیسریگل يتر  58±174  61±178  64.0

0.001<  1,79.5±  8/1±10  HbA1C

17.0  14/0±79/0  14/0±83/0   نینیکرات

  

 يها پارامتر ریسا بر دارو نیا درمان اثرات یبررس جهت

 مسئله نیا دیمو جینتا که شد ادهاستف تی آزمون از  یشگاهیآزما

 دارو نیا با درمان از بعد ناشتا قندخون و HbA1C سطح که بود

 ریسا بر دارو نیا اثر.  کردند دایپ کاهش يدار یمعن زانیم به

   ) و کراتینین  میزان لیپید هاي سرم( یشگاهیآزما يها ریمتغ

  ) .2جدول(  نبود دار یمعن

  

  بحث

 ینوروپات بهبود در CoQ10 دیمف راتاث  دیمو یتجرب مطالعات

 میعال که کیابتید يموشها بر يا مطالعه .باشد یم کیابتید

  یحس واختالل یعصب تیهدا سرعت کاهش به صورت ینوروپات

 نیا. شد انجام داشتند،کاهش احساس دردبه صورت

آسیب نورونیموشها
1

 زین دورسال يونهایگانگل شهیر  هیناح در 

 با درمان بعداز ماه 6 راتییتغ نیاCoQ10زیتجو با که داشتند

   .)1( رفت نیب از کامال دارو نیا

 یپل از يریشگیپ در CoQ10 اثر که داد نشان موشها بر مطالعات

می  عصب یتیهدا اختالل ومانع است دیمف کیابتید ینوروپات

 مطالعات نیا. می شود زین آسیب نورونی مانع نطوریهم وشود

 ینوروپات یپل درمان در تواند یم CoQ10که دهد یم نشان

 یتجرب مطالعات از یبعض .)1( باشد موثر 2 پیت کیابتید افراد

  سبب هفته پنج  مدته ب CoQ10با درمان که دهد یم نشان

  .)15( می شود velocity conduction کاهش در  توقف

 نیا است ابتید عوارض نیمهمتر از یکی  یعروق  يماریب

  علته ب که است الیآندوتل عملکرد اختالل  از یناش  عارضه

                                                       
1 neuronal loss

و براتیفنوف. دیآ یم وجوده ب  ویداتیاکس استرس و یدمیپیل سید

CoQ وکاهش یدمیپیل سید میتنظ قیطر از است ممکن  

 نیهمه ب. شوند الیاندوتل  ونیفونکس بهبود سبب ویداتیاکس استرس

coenzyme و براتیفنوف  اثر لیدل Q الیاندوتل ونیفونکس بر 

 ساعد هیناح  ونیکوالس ریکروسیم در  توام و ییتنهاه ب کدام هر

 به طور   یابتید ماریب 80. شد یبررس 2 پیت  کیابتید مارانیب در

 ای تواماCoQًو براتیفنوف ایCoQ ای براتیفنوف  راندوم

CoQ فقط که یگروه. کردند افتیدر هفته 12 مدت به بویپالس

قابل  به طورHbA1cو کیستولیس فشارخون  کردند افتیدر

و براتیفنوف که یدرگروه .)p=05/0( افتیکاهش  یتوجه

CoQ به صورت الیآندوتل ونیفونکس شد زیتجو توام 

  .)8( افتی بهبود ونیالتاسیازودو

 ونیپرتانسیه به مبتال ماریب دوگروه در 1999سال در يامطالعه

 ینتآ يروهادا با درمان تحت که  کرونر عروق يماریوب لیاسانس

 روزانه Q10کوآنزیم کی گروه در. شد انجام بودند ویپرتانسیه

120 mg  از بعد شد  اضافه ویتامین ب کمپلکس دوم گروه درو 

 زانیم کردند یم افتیدرQ10کوآنزیم  که یگروه در هفته 8

 زانیم  ناشتاو خون وقند کیاستولیود کیستولیس  فشارخون

پراکسیداز لیپیديو دیسریگل يوتر پالسما نیانسول
2

 به نسبت  

با درمان که دهند یم نشان ها افتهی نیا .افتی کاهش کنترل گروه

 قیطر از احتماال ونیپرتانسیه به مبتال مارانیب درQ10کوآنزیم

 یم نیانسول  به مقاومت ووکاهشیداتیاکس ياسترسها کاهش

  )9. (شود خون فشار کاهش به منجر تواند

 از بعد ناشتا قندخون و HbA1Cسطح زین حاضر مطالعه در

و) p>001/0( بیبترت يدار یمعن زانیم به دارو نیا با درمان

)024/0=p( يها ریمتغ ریسا بر دارو نیا اثر.دکردن دایپ کاهش 

        نبود دار یمعن) نینیسرم و کرات يدهایپیزان لیم( یشگاهیآزما

  .)8،9( دبو  یقبل مطالعات  مشابه  جینتا نیا .)2جدول(

 ماریب  39  شده گزارش 1996 سال در که يگرید مطالعه در  

 قرار هفته 18- 2 مدت بهCoQ7با درمان تحت کیابتید

 مارانیب% 59در و% 30 زانیم به ناشتا خون قند نفر 31در.گرفتند

 یعل که ماریب کی در و افتی کاهش% 30زانیم به یستون اجسام

                                                       
2 lipid peroxides
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  حسن احمدنیا و همکاران
 افتیدر از بعد  بود  نشده رلکنت نیانسول واحد 60 افتیدر  رغم

CoQ7 افتی کاهش  یستون  واجسام ناشتا قند توجه قابل به طور 

هاگسون درمطالعه .)10(
3

 کاهش سبب CoQ10 يدارو 

)mmHg 6/2±1/6 )021/0=p به میزان کیستولیس فشارخون

) mmHg 4/1±9/2 )048/0=p کیاستولید فشارخون و(

  .)11( است هشد )HbA1c 17/0%±37/0 )023/0=pکاهشو

  .نشد بررسی فشارخون راتییتغ حاضر مطالعه در

  از یبیترک زیتجو است شده انجام یاسلواک در که يا مطالعه در

CoQ10, ALA ویتامینوEبه مبتال مارانیب در 

 میعال وکاردویم ونیفونکس بهبود سبب کیابتید یوپاتیومیکارد

 است شده HbA1c توجه  قابل کاهش و کیوگرافیاکوکارد

 موثره ماده( آلفا لیپوییک اسیددانیاکس ینتآ اثرات .)12(

CoQ10(نیا شد  مطالعه هفته 3 مدت بهکیابتید ماریب 328 در 

  mg 1200و 600و100  متفاوت دوز سه با  تحت درمان مارانیب

  در  مارانیب يها سمپتوم. گرفتند قرار  يدیور قیتزر  به صورت

 نیبهتر یول افتی کاهش دارونما گروه با سهیمقا در گروه سه هر

   .)13( بود mg 600  با دوز آلفا لیپوییک اسید  هوگر در جهینت

 انیوجر الیآندوتل ونیفونکس بهبود  سببCoQ10با درمان

                                                       
3 Hodgson

 بهبود قیطر از است ممکن درمان نیبنابرا .می شود خون

 نظر از مطالعهاین  .)14( باشد دیمف یطیمح اعصاب ونیژناسیاکس

 داروي وتجویز بود قبلی مطالعات مشابه نیکییکل تاثیر

Antiaging coQ10 plus بی و سوزش،  درد درکاهش

 یبررس در و )% 50-  40به میزان ( بود موثر بیماران پاي حسی

 آن شدت از بوده دیشد ینوروپات که يموارد در NCV مجدد

  .)1جدول( شد کاسته

  

  گیري نتیجه

 عالئم کاهش در Antiaging coQ10 plus داروي

 سبب يا مالحظه قابل به طور و موثرباشد تواند می نوروپاتی

هاي یافته کامل بهبود عدم. می شود مارانیب يدردها نیتسک

NCV در دیابت  عصبی مزمن عوارض چون نیست انتظار از دور 

  .است برگشت  قابل غیر  موارد اکثر ودردنیآ می وجوده ب  سالها طی

  

  دانی قدر و تشکر

 دارو رایگان تامین ه دلیلب کیش آدونیس دارویی  شرکت از

 قائم بیمارستان اعصاب بخش محترم پرسنل همکاري واز

. می شود تشکروقدردانی



  

  و همکاران یرباب ابوتراب                                  در درمان نوروپاتی دیابتی Antiaging COQ10 plus تاثیر داروي - 798

  دیابتیدر درمان نوروپاتی تاثیر داروي
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